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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่งของ
ศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ในประเด็นต่อไปนี้ 1) ประวัติชีวิตและผลงานทางด้านดนตรีของศิลปิน
แห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น 2) แนวคิดในการประสมประสานวัฒนธรรมทางดนตรีในการเรียบเรียงเสียงประสาน
เพลงไทยลูกทุ่งของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น และ 3) แนวทางการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทย
ลูกทุ่งของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
การสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บทเพลงท่ีศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ได้รับรางวัล
พระราชทานด้านการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงไทยลูกทุ่งยอดเยี่ยม ในช่วงปีพุทธศักราช 2519 - 
2534 โดยใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 5 บทเพลง  
  ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น เติบโตขึ้นมาในท่ามกลางสังคมและวัฒนธรรมของไทยแบบชนบท 
ท่ีได้รับอิทธิพลดนตรีพื้นบ้านและดนตรีไทยเป็นประจ าจากการได้ยินได้ฟังท่ีวัดใกล้บ้านจึงเกิดแรงจูงใจ และเริ่ม
เล่นดนตรีจากการเป็นนักดนตรีแตรวงของโรงเรียน เมื่อเรียนจบก็หารายได้พิเศษจากการเป็นนักเป่าแตรเชียร์
ร าวงจนเข้าสู่วงการศิลปินนักร้องนักดนตรี เริ่มการเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาศัยประสบการณ์และ
การศึกษาจากผลงานของนักเรียบเรียงเสียงประสานรุ่นพี่ ก่อนท่ีจะเข้าเรียนวิชาการเรียบเรียงเสียงประสาน
อย่างจริงจัง ศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ได้น าเอาความรู้ความสามารถประสมประสานกับประสบการณ์
ด้านดนตรี ความกล้าในการน าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีมีเอกลักษณ์ และความต้ังใจพัฒนาการเรียบเรียงเสียง
ประสานเพลงไทยลูกทุ่งให้กับนักร้องจนมีช่ือเสียง มีผลงานท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน ด้านการเรียบเรียงเสียง
ประสาน และผลงานความภาคภูมิใจท่ีเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  2. ศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น มีแนวคิดในการประสมประสานระหว่างสองวัฒนธรรม คือ ดนตรี
แบบไทยและเนื้อร้องท านองแบบไทยกับดนตรีสากล สามารถเข้ากันได้อย่างกลมกลืน กล่าวคือ ท้ังผู้เรียบเรียง 
นักร้อง และนักดนตรีท่ีบรรเลงเครื่องดนตรีสากลเป็นคนไทย เมื่อท าการบรรเลงก็ย่อมมีส าเนียงความเป็นไทย
ปนอยู่ในบทเพลง มีการสร้างดนตรีประกอบการขับร้อง โดยการน าเอาท่วงท านองหรือวลีของท านองเพลงไทย
มาช่วยในการสร้างผลงานเพลง ใช้เครื่องดนตรีไทยมาร่วมบรรเลงเป็นส่วนประกอบในการสร้างผลงานเพลง ใช้
เครื่องดนตรีสากลมาบรรเลงเลียนแบบเสียงเครื่องดนตรีไทย และน าเอาท านองของเพลงไทยมาดัดแปลงให้
เหมาะสมส าหรับวงดนตรีบรรเลง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความกลมกลืนของบทเพลง 
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  3. ศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น มีแนวทางในการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่งดังนี้  
   3.1 คุณลักษณะของบทเพลง เครื่องดนตรีและหน้าท่ีของเครื่องดนตรี มีรูปแบบเอกลักษณ์
เฉพาะตัว คือ บทเพลงมีการใช้ร้อยกรองตามรูปแบบฉันทลักษณ์ค าประพันธ์แบบไทย ด าเนินท านองโดยใช้
เครื่องดนตรีหลัก 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบจังหวะ 2) กลุ่มเครื่องดนตรีด าเนิน
ท านอง และเสริมด้วยกลุ่มเครื่องดนตรีพิเศษ โดยใช้ทรัมเป็ต (Trumpet) เป็นเครื่องดนตรีด าเนินท านองหลัก  
    3.2 การสร้างบทน า (Introduction) บทเช่ือม (Interlude) และบทจบ (Ending) ดัดแปลงจาก
แนวท านองหลักเป็นท่วงท านองส้ัน ๆ หรือวลีส้ัน ๆ ท่ีสามารถเช่ือมต่อ ส่งเข้าบทร้อง และลงจบได้ การสร้าง
ดนตรีประกอบแนวท านองใช้กลุ่มเครื่องเป่า (Brass) เป็นหลัก ท าหน้าท่ีโอบอุ้มแนวท านอง สอดแทรกแนว
ท านอง ใช้การเคล่ือนท่ีของแนวท านองเข้าช่วยในการสร้างดนตรีประกอบ และรองรับแนวท านองหลัก โดย
สร้างจากคอร์ดเดิมท่ีมีอยู่แล้ว โดยเฉพาะบทน าท้ัง 5 บทเพลง ศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น จะใช้คอร์ด
เพียงคอร์ดเดียวในการสร้างบทน า  
   3.3 การใช้คอร์ด (Chord) บทเพลงท้ัง 5 บทเพลงใช้คอร์ดหลัก (Primary Chord) ในการด าเนิน
ท านอง ดังนี้ 1) เพลง “แม่ยก” ใช้คอร์ด  Cm  Gm  2) เพลง “หนุ่มนารอนาง” ใช้คอร์ด  F  Bb  C7  3) เพลง 
“อีสาวทรานซิสเตอร์” ใช้คอร์ด  Em  Am  Bm7  4) เพลง “ข้อยเว้าแม่นบ่” ใช้คอร์ด  Bb  F7  และ 5) เพลง 
“ส้มต า” ใช้คอร์ด  Bm  Em7  F#m7  การจบประโยคแบบเปอร์เพค คาเดนซ์ (Perfect Cadence) พบอยู่ใน
ท้ัง 5 บทเพลง การจบแบบอิมเปอร์เพค คาเดนซ์ ( Imperfect Cadence) พบอยู่ใน 3 บทเพลง คือ เพลง 
“หนุ่มนารอนาง” “ข้อยเว้าแม่นบ่” และ “ส้มต า” และรูปส าเร็จของคาเดนซ์ (Cadential) พบอยู่ใน 4 บท
เพลง คือ เพลง “หนุ่มนารอนาง” “อีสาวทรานซิสเตอร์” “ข้อยเว้าแม่นบ่” และ “ส้มต า” ส่วนการใช้ชุด
คอร์ดดอมินันท์ 7 (Dominant 7) พบว่าใช้ดอมินันท์ 7 ท่ี 1 มากท่ีสุด พบอยู่ในท้ัง 5 บทเพลง และการใช้ชุด
คอร์ดแพทเทิร์น (Pattern) ไม่พบอยู่ในบทเพลงท้ัง 5 บทเพลง   
 
ค าส าคัญ: การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่ง, แนวคิด 
 
Abstract 
 This study aimed to explore Prayong Chuenyen, a national artist, musical concept in 
Thai folk songs arrangement as follows:  1) the biography and influences on his musical work; 
2) the combination of Thai musical culture concept; and 3) The theme of Thai folk song 
arrangement.  Qualitative research method was used in this study.  The subjects included 5 
songs of Prayong  Chuenyen, a national artist, arrangement which received awards from His 
Majesty the King during the period of 2519 - 2534 B.E. selected by purposive sampling.  
 The finding demonstrated the followings:         
  1. Prayong Chuenyen, a national artist, grew up in the social and cultural milieu of the 
Thai countryside.  The folk songs and Thai music that he heard from a temple near his home 
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were the main motivation on his work.  He started playing music in the brass band at his 
school.  He was also a part-time musician after he graduated school.  He tried to arrange music 
according to his experience and through listening to professionals work before taking a course 
in musical arrangement.  He used his musical knowledge and ability, his bravery in presenting 
a unique of creativities, and his intention to develop arrangements of Thai folk songs.  His 
arrangements were performed by famous singers and some was recognized by His Majesty the 
King.  Moreover, he arranged the music for the song written by HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn. 
 2. Prayong Chuenyen, a national artist, has harmonized combining both the musical 
cultures of Thai music and Thai melody in Western music.  Since the composer, singer, and 
musician were Thai, Thai styles were confounded naturally in the play.  He adapted melodies 
from Thai songs, used both Thai and international musical instruments to present simulations 
of Thai musical instruments.  These were led to the connections and harmony in songs.     
 3. Prayong Chuenyen, a national artist, has conceptualized in Thai folk song arrangement 
as follows: 
   3.1 The unique identity appeared in performance of two primary instrumental sections 
including: 1) the percussion section; and 2) the melody section joined to main musical 
instrument such trumpet. 
   3.2 The introduction, interlude, and ending were adapted from a short melody or phrase 
which can lead to lyrics and end properly.  In brass group, the movement that supports the 
main melody was constructed primarily from basic chords, especially the introduction of the 
five songs use only one chord. 
   3.3 All 5 songs were used primary chord during the preceding: 1) Song “Mae Yok” 
was used  Cm  Gm  chord; 2) Song “Noom Na Ro Nang” was used  F  Bb  C7 chord; 3) Song 
“Ei sao Transistor” was used  Em  Am  Bm7  chord; 4) Song “Khoi Wao Man Bo” was used  Bb  
F7  chord; and 5) Song “Som Tam” was used  Bm  Em7  F#m7  chord.  The perfect cadence 
ending was found in all 5 songs.  However, the imperfect cadence was shown in 3 songs:  Song 
“Noom Na Ro Nang”, Song “Khoi Wao Man Bo”, and Song “Som Tam”.  The cadential was 
displayed in 4 songs:  Song “Noom Na Ro Nang”, Song “Ei sao Transistor”, Song “Khoi Wao 
Man Bo”, and Song “Som Tam”.  Besides, this indicated the mostly used in the dominant 7 
chord was the first one, conversely, there were no pattern chord found in all 5 songs.           
 
Key Word:  Thai Folk Songs Arrangement, Concept. 
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บทน า 
 ความเป็นเอกภาพของเพลงไทยทุกประเภท โดยเฉพาะเพลงไทยลูกทุ่งนั้น เป็นท่ีประจักษ์แก่ท้ังชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ท่ีเข้าใจและมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีว่า เพลงไทยลูกทุ่งมีความไพเราะมี
หลักการเรียบเรียงเสียงประสานและมีการบรรเลงท่ีแสดงถึงความเป็นไทยโดยแท้ เนื่องจากความเจริญรุ่งเรือง
และพัฒนาการของเพลงไทยเกิดขึ้น และสืบทอดพร้อมกับความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีการอุปถัมภ์ 
สนับสนุน อนุรักษ์เอาไว้ได้อย่างมั่นคง การบรรเลงและการผสมผสานเสียงดนตรีก็มีลักษณะพิเศษ เพราะว่านัก
ดนตรีเรียนรู้การปฏิบัติดนตรีโดยตรงจากครูดนตรี ซึ่งมีวิธีการคิดและการสร้างท านองเพลงท่ีแตกต่างกัน ความ
แตกต่างนี้จึงกลายเป็นจุดเด่นท่ีสร้างความเป็นเอกลักษณ์และสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่บทเพลงไทยลูกทุ่ง
ได้เป็นอย่างดี  
   ดนตรีและบทเพลงนอกจากจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว ยังให้ความเพลิดเพลิน และในแต่ละบทเพลง
จะให้อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ แก่ผู้ฟัง เช่น สนุกสนาน ร่าเริง เศร้าโศก เสียใจ บางเพลงได้รับความนิยมเป็น
เวลานานนับเป็นร้อย ๆ ปี ซึ่งปัจจัยส าคัญท่ีท าให้แต่ละบทเพลงเกิดความไพเราะมีด้วยกันหลายประการ เช่น 
ผู้ประพันธ์ค าร้อง ท านอง จังหวะ นักดนตรีผู้ถ่ายทอด และผู้เรียบเรียงเสียงประสานเป็นปัจจัยส าคัญในแต่ละ
บทเพลง ซึ่งในแต่ละบทเพลงมีท้ังเนื้อร้อง ท านอง จังหวะ และเครื่องดนตรีท่ีหลากหลาย จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมี
การจัดระเบียบหน้าท่ีของแต่ละเครื่องมือให้เหมาะสม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประสมประสานกลมกลืน 
ซึ่งเป็นหน้าท่ีของผู้เรียบเรียงเสียงประสานท่ีจะต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์การเรียบเรียงเสียง
ประสานเพื่อให้เกิดความไพเราะ 
 เพลงไทยลูกทุ่งพัฒนามาจากเพลงพื้นบ้าน กล่าวคือ เป็นการน าเนื้อร้องหรือท านองเพลงพื้นบ้านมา
ดัดแปลงหรือแต่งขึ้นใหม่แต่ยังคงลักษณะของเพลงพื้นบ้านไว้เพื่อให้เข้ากับสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังการ
ประสมประสานวัฒนธรรมตะวันตก คือ การน าเอาเครื่องดนตรีสากลเข้าไปร่วมบรรเลงกับเพลงพื้นบ้านท่ีน ามา
ดัดแปลงขึ้น รวมท้ังการได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีเป็นเรื่องราวของ “คาวบอย” (Cowboy) 
ชายหนุ่มชนบทท่ีต้นฝูงวัวไปขายท าไร่ท านา ยามว่างก็ร้องเพลงกล่อมใจ โดยเรียกตัวเองว่า “หนุ่มลูกทุ่ง” 
ดังนั้น เพลงไทยลูกทุ่งจึงมีช่ือหรือเรื่องราวของเพลงส่วนใหญ่เป็นการพรรณนาถึงชีวิต สังคม และธรรมชาติใน
ชนบท  
 เมื่อเพลงไทยลูกทุ่งเป็นการเล่าขานถึงชีวิตในชนบทท่ีเรียบง่ายบริสุทธิ์ ดังนั้นดนตรีประกอบเพลงไทย
ลูกทุ่งจึงเรียบง่ายตามไปด้วย ถึงแม้เพลงไทยลูกทุ่งมีการพัฒนาโดยการน าเอาเครื่องดนตรีสากลเข้ามา
ประยุกต์ใช้แต่เป็นการประยุกต์ใช้ตามความคิดและความสามารถของนักดนตรีขณะนั้น โดยไม่ค านึงถึงทางด้าน
ทฤษฎี ในการบันทึกเสียงเพลงไทยลูกทุ่งในช่วงแรก ๆ จะมีการนัดนักดนตรีให้มาพบกันก่อนท่ีจะเข้าห้อง
บันทึกเสียง แล้วก็ท าการนัดแนะว่าเพลงนี้ ใครควรเล่นอะไร ตรงไหน อย่างไร หลังจากนั้นก็จะลงมือท าการ
ซ้อม ถ้าดีก็จะท าการบันทึกเสียงเลย ถ้าฟังดูไม่ดีก็นัดซ้อมกันใหม่จนกว่าจะพอใจ โดยท่ีไม่มีการเตรียมตัวมา
ก่อน ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ไม่มีโน้ตเพลง ผลงานออกมาดีขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของนักดนตรีท่ีน ามา
บันทึกเสียง (ประยงค์ ช่ืนเย็น.  สัมภาษณ์.  2554) 
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   ปีพุทธศักราช 2514 นักร้องเพลงลูกทุ่ง “เพลิน พรหมแดน” มีช่ือจริงว่า สมส่วน พรหมสว่าง ได้ออก
ผลงานเพลงชุดใหม่สู่ผู้ฟังในเพลง “ข่าวสด ๆ” เพลงนี้ได้รับความนิยมจากประชาชนท่ัวประเทศอย่างรวดเร็ว 
เพราะมีลักษณะเด่นท่ีมีความแตกต่างจากเพลงของนักร้องคนอื่น ๆ กล่าวคือ มีการพูดประกอบในบทเพลง 
และหนึ่งในผู้พูดประกอบเพลงนั้นก็คือ “แดน บุรีรัมย์” (บุญช่ืน บุญเกิดรัมย์) และส่ิงท่ีส าคัญคือ ดนตรี
ประกอบมีความเปล่ียนแปลงอย่างส้ินเชิง แตกต่างกับดนตรีประกอบเพลงไทยลูกทุ่งเดิม ๆ กล่าวคือในเพลง
ข่าวสด ๆ มีรูปแบบดนตรีท่ีโดดเด่น มีสีสันเพิ่มขึ้น มีความแปลกใหม่ สามารถเรียกร้องความสนใจ รวมถึงการ
บรรเลงท่ีมีคุณภาพ มีความพร้อมเพรียง ท่ีย่อมแสดงถึงการเตรียมความพร้อมอย่างดีก่อนท าการบันทึกเสียง 
ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาวงการเพลงไทยลูกทุ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้ จึงท าให้มีผลงานเพลงตามออกมา
อีกหลายชุด ซึ่งหนึ่งในจ านวนผู้ท่ีเรียบเรียงเสียงประสานผลงานเพลงของเพลิน พรหมแดน ในช่วงนั้นก็คือ 
“ประยงค์ ช่ืนเย็น” ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2552  
  ในงานมหกรรมดนตรีท่ีส าคัญ ๆ ของประเทศไทย อันได้แก่ งานพระราชทานแผ่นเสียงทองค า งานกึ่ง
ศตวรรษลูกทุ่งไทย งานลูกทุ่งดีเด่นส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และงานประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ประยงค์ ช่ืนเย็น ศิลปินแห่งชาติ ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยให้เป็น
ผู้เรียบเรียงเสียงประสานในงานมหกรรมดนตรีดังกล่าว    
  บทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ บทเพลง “ส้มต า” 
ขับร้องโดย พุ่มพวง ดวงจันทร์ และสุนารี ราชสีมา บทเพลง “เพ็ญจันทร์” ขับร้องโดย สุนารี ราชสีมา บทเพลง 
“พลบค่ า” ขับร้องโดย โอภาส ทศพร และบทเพลง “แดร็กคูล่าผู้น่ารัก” ขับร้องโดย ฝน ธนสุนทร ประยงค์ ช่ืน
เย็น ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2552 เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงไทยลูกทุ่ง ดังกล่าวข้างต้น จน
ท าให้ได้รับรางวัลพระราชทาน เสาอากาศทองค า เข็มทองค าพระราชทาน แผ่นเสียงทองค าพระราชทาน ใน
ฐานะนักเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่งยอดเยี่ยม อีกด้วย   
  จากความส าคัญและท่ีมาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดการประสมประสาน
วัฒนธรรมทางดนตรีและแนวทางการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงไทยลูกทุ่ง โดยก าหนดหัวข้อการวิจัย คือ 
แนวคิดการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ซึ่งผลจากการศึกษาใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการทางด้านดนตรี ในวงการเพลงไทยลูกทุ่ง รวมถึงนักศึกษา
สาขาวิชาดนตรี และนักเรียบเรียงเสียงประสาน อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่แนวทางการเรียบเรียง
เสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่ง ให้เกิดการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาแนวคิดการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
 1. ประวัติชีวิตและผลงานทางด้านดนตรีของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น   
 2. แนวคิดการประสมประสานวัฒนธรรมทางดนตรีในการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่งของ
ศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น 
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 3. แนวทางการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาตามแนวทางมานุษยวิทยาทางดนตรี (Ethnomusicology) โดยน าเสนอ
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาเรื่องประวัติชีวิตและผลงาน
ทาง ด้านดนตรี ศึกษาแนวคิดในการประสมประสานวัฒนธรรมทางดนตรีในการเรียบเรียงเสียงประสานเพลง
ไทยลูกทุ่ง และศึกษาแนวทางการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น 
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกบทเพลงท่ีศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น 
ได้รับรางวัลพระราชทานด้านการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงไทยลูกทุ่งยอดเยี่ยม  โดยวิธีการแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 5 บทเพลง คือ 1) บทเพลง “แม่ยก” ปีพุทธศักราช 2519 2) บท
เพลง “หนุ่มนารอนาง” ปีพุทธศักราช 2520 3) บทเพลง “อีสาวทรานซิสเตอร์” ปีพุทธศักราช 2523 4) บท
เพลง “ข้อยเว้าแม่นบ”่ ปีพุทธศักราช 2526 และ 5) บทเพลง “ส้มต า” ปีพุทธศักราช 2534 บทพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ สกอร์โน้ตเพลงจ านวน 5 บทเพลง แบบบันทึกข้อมูล แบบสัมภาษณ์
ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี และค าแนะน าจากท่ีปรึกษาเพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  และ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องบันทึกเสียง สกอร์โน้ตเพลง/ดินสอ คอมพิวเตอร์ดนตรี Program 
Encore Version 4.5.3 
  4. วิธีการท่ีใช้ในการวิจัย สัมภาษณ์บุคคลข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาค้นคว้าเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์
บทเพลงจากการบรรเลงหรือบันทึกเสียงบทเพลงไทยลูกทุ่งท่ีเรียบเรียงเสียงประสานโดยศิลปินแห่งชาติ 
ประยงค์ ช่ืนเย็น และท าการทรานสคริปช่ัน (Transcription) บทเพลงท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์แบบทุกเครื่องมือ 
แล้วน ามาวิเคราะห์คุณลักษณะของบทเพลง เครื่องดนตรีและหน้าท่ีของเครื่องดนตรี โครงสร้างส าคัญของบท
เพลง การสร้างดนตรีประกอบแนวท านอง และการใช้คอร์ด    
 5. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล        
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวคิดการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปินแห่งชาติ 
ประยงค์ ช่ืนเย็น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. ประวัติชีวิตและผลงานทางด้านดนตรีของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ผลการศึกษาพบว่า ใน
การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ท้ัง 5 บทเพลงท่ีท าการศึกษา
วิจัย มีการน าเอาท่วงท านองเพลงไทย เครื่องดนตรีไทย การบรรเลงเลียนแบบเสียงดนตรีไทย เข้าไปประสม
ประสานในการเรียบเรียงเสียงประสาน จึงมีผลท าให้ผลงานเพลงของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น เป็นท่ี
ยอมรับของประชาชนคนไทยได้ง่าย เพราะคนไทยมีความคุ้นเคยกับดนตรีไทยอยู่แล้ว ซึ่งแนวคิดในการน าเอา
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ท่วงท านองและเครื่องดนตรีไทยมาใช้นี้ ศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ได้ใช้ประสบการณ์ในสมัยวัยเด็กท่ี
บ้านอยู่ใกล้วัดท าให้ได้ยินได้ฟังเสียงดนตรีไทยท่ีบรรเลงเป็นประจ าในงานวัด ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานบวช หรือ
งานศพ ท าให้จดจ าแนวท านองเพลงไทยต่าง ๆ ได้อย่างขึ้นใจ ถึงแม้จะไม่ได้เล่นดนตรีไทย แต่ก็น ามาใช้ประสม
ประสานในการเรียบเรียงเสียงประสาน เพราะในบางครั้งนึกท านองใหม่ ๆ ไม่ออกก็จะนึกถึงท านองเพลงไทยท่ี
เคยได้ยินในตอนเด็ก ๆ แล้วก็น าแนวท านองนั้นมาดัดแปลงใช้ ประยงค์ ช่ืนเย็น (สัมภาษณ์.  2554) บางครั้งก็
จงใจท่ีจะน าเอาท านองเพลงไทยวลีส้ัน ๆ มาใส่ในบทเพลง เช่น น าเอาท านองเพลงไทยเดิม (ไม่ทราบช่ือ) มาใส่
เป็นบทน าในบทเพลง “เทพธิดาผ้าซิ่น” ขับร้องโดย เสรี รุ่งสว่าง ซึ่งได้แนวคิดมาจากบทเพลง “ปริญญา
ชาวนา” หรือน าเอาท านองเพลงธรณีกรรแสงบางท่อนมาใส่ในท่อนจบของบทเพลง “น้ าตาร่วงหลังพวงมาลัย” 
ท่ีขับร้องโดย ธานินทร์ อินทรเทพ เพราะบทเพลงท้ังสองนี้มีเนื้อหาเศร้า เมื่อผู้ฟังได้ยินท านองเพลงนี้ก็สามารถ
จะรับรู้ถึงความหมายของเพลงได้ทันที 
   อาจกล่าวได้ว่า การน าเอาท่วงท านองเพลงไทย เครื่องดนตรีไทย มาใช้ประสมประสานในการเรียบ
เรียงเสียงประสานเป็นส่ิงท่ีดี คือ เกิดความแปลกใหม่ เกิดความรู้สึกคุ้นเคย ท าให้ผู้ฟังเกิดการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงแนวท านองท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป เมื่อคุ้นเคยกับท านองเพลงแล้วก็สามารถท่ีจะจดจ าเนื้อร้องได้ง่าย ท า
ให้เกิดการยอมรับในบทเพลงนั้น ๆ   
  สอดคล้องกับ จินตนา ด ารงค์เลิศ (2533 : 68-93) ท่ีกล่าวไว้ว่า เพลงลูกทุ่งแบ่งท านองและจังหวะ
ออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเป็นแบบของไทย และกลุ่มท่ีเป็นแบบของตะวันตก ซึ่งในช่วงต้นนั้นเพลงลูกทุ่งได้
พัฒนามาจากเพลงพื้นบ้าน ดังนั้น จึงเป็นการดัดแปลงมาจากเพลงของเก่าแต่ได้ตัดการเอื้อนแบบเพลงไทยออก
แล้วใส่ค าร้องลงไปแทน เช่นดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิม ได้แก่ เพลงอีแซว เพลงล าตัด เพลงเรือ ฯลฯ หรือ
แปลกไปหน่อยก็ใช้การแหล่ ส่วนจังหวะก็จะมีการดัดแปลงให้เข้ากับทางสากลหรือประสมระหว่างไทยกับสากล    
  2. แนวคิดการประสมประสานวัฒนธรรมทางดนตรีในการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่ง ผล
การศึกษาพบว่า ศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ใช้เครื่องดนตรีหลักในการเรียบเรียงเสียงประสาน แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
  2.1 กลุ่มเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบจังหวะ กีตาร์ไฟฟ้า เปียโน คีย์บอร์ด กีตาร์เบส กลองชุดและ
เพอร์คัสช่ัน 
   2.2 กลุ่มเครื่องดนตรีด าเนินท านอง ประกอบด้วย ทรัมเป็ต ทรอมโบน แซ็กโซโฟน และเสริมด้วย
กลุ่มเครื่องดนตรีพิเศษ ประกอบด้วย เครื่องดนตรีสากล ได้แก่ ฟลุ้ท และซินธิไซเซอร์ รวมถึงเครื่องดนตรีไทย 
ได้แก่ ระนาดเอก ซออู้ ฉ่ิง และฉาบ  
   สอดคล้องกับ จินตนา ด ารงค์เลิศ (2533 : 68-93) ท่ีกล่าวถึงเครื่องดนตรีไว้ว่า เมื่อเพลงลูกทุ่ง
พัฒนามาจากเพลงพื้นบ้าน ช่วงแรกก็ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านเล่นประกอบ เช่น ฉิ่ง ฉาบ ขลุ่ย พิณ ซึง ซอ เพื่อ
ประกอบเป็นจังหวะในการขับร้องเท่านั้น ต่อมาเมื่อมีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาหน้าท่ีของเครื่อง
ดนตรีก็เปล่ียนแปลงไปตามวัฒนธรรมใหม่ท่ีรับเข้ามา โดยมีบทบาทมากขึ้นจนกระท่ังถึงยุคไฟฟ้า เพลงลูกทุ่งก็
รับเอาเข้ามาหมดจนในปัจจุบันวงดนตรีลูกทุ่งจึงมีเครื่องดนตรีเหมือนวงดนตรีสากลท่ัว ๆ ไป สอดคล้องกับ สุก
รี เจริญสุข (2533 : 143) ได้กล่าวถึงเครื่องดนตรีท่ีใช้ประกอบจะเน้นท่ีเครื่องประกอบจังหวะเป็นหลัก เช่น 
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กลองชุด กลองทอมบ้า ฉิ่ง ฉาบ เพื่อเน้นความสนุกสนาน ส่วนเครื่องดนตรีอื่นมีท้ังของตะวันตกและของ
พื้นบ้าน แล้วแต่ใครจะเลือกใช้ ไม่ได้ก าหนดตายตัว เช่น ทรัมเป็ต แซ็กโซโฟน ไวโอลิน กีตาร์ เบส คีย์บอร์ด 
แอดคอร์เดียน ขลุ่ย พิณ ซอ ฯลฯ   
   นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มเครื่องด าเนินท านองเป็นเครื่องเป่าท้ังหมด โดยเฉพาะ
ทรัมเป็ตจะมีบทบาทมากท่ีสุดหรือถือว่าเป็นพระเอกในบทเพลง เพราะทรัมเป็ตเป็นเครื่องดนตรีช้ินแรกที่ศิลปิน
แห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น หัดเล่นครั้งแรกจนได้เป็นนักเป่าทรัมเป็ตในวงดนตรีของโรงเรียน เมื่อเรียนจบก็หา
รายได้พิเศษจากการเป็นนักเป่าแตรเชียร์ร าวงและเล่นเครื่องนี้จนเป็นนักดนตรีอาชีพ ซึ่งก่อให้เกิดผลสรุปได้
ดังนี้ 
    (1) ความช านาญในเครื่องมือ ศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น เล่นทรัมเป็ตซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม
เครื่องดนตรีประเภทเป่า จึงท าให้มีความช านาญ รู้จักขีดความสามารถและข้อจ ากัดของเครื่องดนตรีประเภทนี้
เป็นอย่างดี 
     (2) ความประทับใจ ศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ในปัจจุบันเลิกเป่าทรัมเป็ตแล้ว แต่เวลา
ท าการเรียบเรียงเสียงประสาน จะใช้ทรัมเป็ตเป็นตัวหลัก ในท่อนส าคัญของบทเพลง คือ บทน า บทเช่ือม และ
บทจบ ส่วนแซ็กโซโฟน และทรอมโบน จะใช้เป็นตัวประกอบ สอดแทรก และประสานเสียงกับทรัมเป็ตเท่านั้น   
     (3) นักดนตรีท่ีร่วมงานในช่วงท่ีศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น เริ่มท าการเรียบเรียงเสียง
ประสานได้รู้จักกับสุทิน ลัทธิกุล นักเป่าทรัมเป็ต ฝีมือดีระดับแนวหน้าคนหนึ่งในสมัยนั้น และได้ให้ สุทิน  ลัทธิ
กุล เป็นผู้เป่าทรัมเป็ตบันทึกเสียงในผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานให้ตลอดมา ประยงค์ ช่ืนเย็น (สัมภาษณ์.  
2554) กล่าวถึง การเลือกนักดนตรีมาร่วมงานว่า นักดนตรีท่ีดีต้องมีความสามารถตีบทโน้ตเพลงแตก และต้อง
เคยร่วมงานกันมาบ่อย ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า สุทิน ลัทธิกุล เป็นนักเป่าทรัมเป็ตฝีมือดี มีความเข้าใจและสามารถ
ถ่ายทอดส่ิงท่ีศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ต้องการให้ถ่ายทอดออกมา ดังนั้นการเรียบเรียงเสียงประสาน
ของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น จึงเน้นท่ีเครื่องเป่าเป็นหลักโดยเฉพาะทรัมเป็ต    
  3. แนวทางการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ผล
การศึกษาพบว่า ในส่วนโครงสร้างส าคัญของบทเพลงท่ีศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ท าการเรียบเรียงเสียง
ประสานมีความโดดเด่นมากกว่าส่วนอื่น ๆ ประยงค์ ช่ืนเย็น (สัมภาษณ์.  2554) กล่าวถึงการท าเพลงท่อนบท
น าไว้ว่า เริ่มจากการฟังเพลงท่ีจะเรียบเรียงเสียงประสานจนจบ แล้วเลือกส่วนท่ีไพเราะท่ีสุดมาดัดแปลงแต่ต้อง
สามารถส่งเข้าท่อนบทร้องได้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ในการเลือกเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของเพลงมาดัดแปลงท าให้
เกิดแนวท านองขึ้นใหม่ แต่ต้องมีความต่อเนื่องและคงความเป็นส่วนหนึ่งของแนวท านองเดิม โดยไม่แตกออกไป
จากแนวท านองเดิมจนฟังแล้วคล้ายกับเป็นคนละเพลงกัน สอดคล้องกับ สุกรี เจริญสุข (2533 : 143) ท่ีกล่าว
ว่า การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุ่งแต่เดิม เป็นการพัฒนามาจากเพลงพื้นเมือง โดยมักนิยมบรรเลง
ตามใจชอบ บรรเลงแห่ตามกันไปแนวเดียว อาศัยท านองเพลงเป็นหลักในการบรรเลง ท่ีไม่มีการเรียบเรียงเสียง
ประสาน ต่อมาระยะหลังมีการพัฒนาทางดนตรีมากขึ้น ท าให้เกิดนักดนตรีท่ีมีความรู้ ความสามารถในวงการ
เพลงลูกทุ่ง ปัจจุบันเพลงลูกทุ่งจึงมีการเรียบเรียงเสียงประสานท่ีทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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   ดังท่ี ใหญ่ นภายน (2533 : 35-36) กล่าวว่า องค์ประกอบของบทเพลงท่ีจะขาดไม่ได้ คือ ผู้เรียบ
เรียงเสียงประสาน ซึ่งมีหน้าท่ีในการจัดแนวเสียงประสานของเครื่องมือชนิดต่าง ๆ เป็นผู้คิดท านองตอนเริ่มของ
บทเพลง ท่อนโชว์เครื่องดนตรี และท่อนจบ นอกจากนั้นยังต้องคิดลูกรับ ลูกส่ง ลูกสอด ลูกขัด ให้สัมพันธ์กับ
ท านองเดิม เช่นเดียวกับ กิตติ ศรีเปารยะ (2537 : 35) ท่ีกล่าวไว้ว่า การเรียบเรียงเสียงประสานเป็นกรรมวิธีท่ี
ส าคัญอย่างหนึ่งในการสร้างสรรค์เสียงเพลงเสียงดนตรีออกสู่ผู้ฟัง ล าพังท านองเพลงหรือค าร้องยังไม่สมบูรณ์
พอ ส าหรับการฟังเพื่อให้ได้สุนทรียรส การเรียบเรียงเสียงประสานจะช่วยปรุงแต่งเพิ่มสีสันให้กับบทเพลงท าให้
เกิดความไพเราะน่าฟังยิ่งขึ้น 
  ผลการศึกษายังพบอีกว่า ในการสร้างบทน าของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น เมื่อเลือกท านองท่ี
ไพเราะมาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะดัดแปลงเป็นสัดส่วนหรือวลีส้ัน ๆ บรรเลงซ้ า ๆ กัน แล้วน า มาต่อกันเป็นประโยค
เพลง แสดงให้เห็นได้ว่า การน าเอาท่วงท านองหรือวลีส้ัน ๆ ท่ีดัดแปลงมาจากแนวท านองเดิม สามารถเช่ือมต่อ
และส่งเข้าท่อนบทร้องได้อย่างต่อเนื่อง เกิดความไหลล่ืนไม่สะดุด นอกจากนี้ การท าโครงสร้างส าคัญในแต่ละ
บทเพลงของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น พบว่า มีหลายเพลงท่ีน าเอาบทน ามาเป็นบทเช่ือม และบทจบของ
เพลง ซึ่งท้ังบทน า บทเช่ือม และบทจบเหล่านั้น ก็คือ ส่วนหนึ่งของท านองท่ีได้ถูกคัดเลือก แล้วน าเอามา
ดัดแปลง และการท่ีผู้เรียบเรียงน าเอาบทน ามาใช้ซ้ า ๆ ในบทเพลงจึงท าให้ผู้ฟังรู้สึกคุ้นเคยและสามารถจดจ า
ท านองเพลงได้ง่ายยิ่งขึ้น   
   แนวทางการเรียบเรียงเสียงประสานท้ัง 5 บทเพลง พบว่า ศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ใช้
วิธีการเขียนเสียงประสานแบบแนวตั้ง โดยไม่ใช้แบบแนวนอน กล่าวคือ เมื่อต้องการเขียนเสียงประสานให้กับ
แนวท านองหลักตรงส่วนใดก็เขียนเสียงประสาน (Voice) ต่อลงมาตามคอร์ดในจังหวะเดียวกันหมดทุก
เครื่องมือท่ีต้องการท าเสียงประสาน แล้วค่อยเคล่ือนไปในจังหวะถัดไป ซึ่งการประสานเสียงในลักษณะแนวตั้ง
เป็นการท าเสียงประสานในวิชาการเรียบเรียงเสียงประสานท่ีศิลปินแห่งชาติ ประยงค์  ช่ืนเย็น เล่าเรียนมาและ
นิยมใช้ในบทเพลงไทยลูกทุ่งและบทเพลงไทยสากลท่ีเคยเรียบเรียง โดยใช้กลุ่มเครื่องดนตรีประเภทเป่า ซึ่งไม่
เหมือนลักษณะการประสานเสียงในแนวนอนท่ีนิยมใช้ในกลุ่มเครื่องสาย  อาจกล่าวได้ว่าการประสานเสียงใน
ลักษณะแนวตั้ง จะให้คุณภาพเสียงท่ีหนักแน่น เพราะใช้ตัวโน้ตในคอร์ด ประกอบกับใช้เครื่องเป่าบรรเลงยิ่งท า
ให้เพิ่มความแข็งแรง ซึ่งเหมาะสมกับบทเพลงท่ีมีจังหวะค่อนข้างเร็ว 
   นอกจากนี้ยังพบอีกว่า การใช้คอร์ดในการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปิน
แห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น จะใช้คอร์ดพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ โดยในแต่ละบทเพลงพบว่ามีการใช้คอร์ดเพียงไม่กี่
คอร์ด และยังพบว่าบทน าท้ัง 5 บทเพลงใช้คอร์ดเพียงคอร์ดเดียวเท่านั้น ซึ่งการใช้คอร์ดในแต่ละบทเพลงศิลปิน
แห่งชาติ ประยงค์  ช่ืนเย็น พิจารณาจากแนวท านองหลัก ดังท่ี สุกรี เจริญสุข (2533  : 143) กล่าวว่า เพลง
ลูกทุ่งส่วนใหญ่สืบทอดมาจากเพลงพื้นบ้าน ดังนั้น ลักษณะการเคล่ือนท่ีของแนวท านองเป็นลักษณะแคบ ๆ 
ค่อย ๆ เปล่ียนอย่างต่อเนื่อง โดยเคล่ือนท่ีในกลุ่มโน้ตของคอร์ดหลักเช่นเดียวกับ สมยศ สิงห์ค า (2539 : 207) 
ให้ความเห็นไว้ว่า เพลงลูกทุ่ง หมายถึง เพลงท่ีสะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติ และวัฒนธรรมไทย โดยมี
ท่วงท านอง ค าร้อง ส าเนียง และลีลาการร้อง การบรรเลงท่ีเป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะ แนวท านองของ
เพลงมีความเรียบง่ายเคล่ือนไหวซ้ าไปซ้ ามาคล้ายวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของชาวชนบท จึงท าให้การใช้คอร์ดของ
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ศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น มีลักษณะเป็นคอร์ดพื้นฐานเพียงไม่กี่คอร์ดก็เพื่อต้องการรักษาเอกลักษณ์
ความเป็นไทยไว้   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลของการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งต่อไป
ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย 
   1.1 การศึกษาแนวคิดการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืน
เย็น ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักการเรียบเรียงเสียงประสานและทฤษฎีดนตรีสากลในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี
หัวข้อดังต่อไปนี้ 1) คุณลักษณะของบทเพลง เครื่องดนตรีและหน้าท่ีของเครื่องดนตรี 2) การเรียบเรียงเสียง
ประสาน โครงสร้างส าคัญของบทเพลง การสร้างดนตรีประกอบแนวท านอง และการใช้คอร์ด    
     เพื่อท าการศึกษาวิจัยแนวคิดการเรียบเรียงเสียงประสานของของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืน
เย็น ท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน ด้านการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงไทยลูกทุ่งยอดเย่ียม จ านวน 5 บท
เพลงเท่านั้น แต่ยังมีบทเพลงอีกหลายเพลงท่ีเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ท่ีสามารถน ามา
ศึกษาในหัวข้ออื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ เพื่อหาลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ในแง่มุมอื่น ๆ เพื่อก่อให้เกิดความรู้
ท่ีแตกแขนงออกไปได้อีกมากมาย 
   1.2 ในการต้ังข้อสังเกตถึงสาเหตุท่ีท าให้ท้ังสองวัฒนธรรมดนตรี คือ ดนตรีแบบไทยและเนื้อร้อง
ท านองแบบไทยกับหลักการทางดนตรีและเครื่องดนตรีสากลสามารถเข้ากันได้อย่างกลมกลืน จนเป็นที่ยอมรับ
โดยท่ัวไป ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรี ซึ่งเป็นท่ียอมรับของบุคคลในวงการดนตรีน ามา
สรุปแล้วเปรียบเทียบกับแนวคิดของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ถ้ามีการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ อีก คงได้
แนวคิดท่ีน่าสนใจและมีคุณค่าเพิ่มขึ้นอีกเป็นอย่างยิ่ง   
  1.3 ควรศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่างท่ีขยายวงกว้างออกไป โดยศึกษาวิจัยบทเพลงไทยสากล ท่ีได้ รับ
รางวัลพระราชทานอันเป็นผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น เพื่อให้ได้ผล
การศึกษาวิจัยท่ีครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
   2.1 การศึกษาวิจัยการเรียบเรียงเสียงประสานของของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ช่ืนเย็น ครั้งนี้ ผู้ท่ีมี
ความสนใจควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีดนตรีสากลและหลักการเรียบเรียงเสียงประสาน รวมถึงการมี
ประสบการณ์ประกอบเข้าด้วยก็จะยิ่งสามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดลึกลงไปอีก หรือศึกษาเพิ่มเติมในการเรียบ
เรียงเสียงประสานในแง่มุมอื่น ๆ เช่น การดรอป (Drop) การเกลาเสียงประสาน (Approach) และการจัดขนาด
ของวงดนตรี 
   2.2 เรื่องราวของ “หางเครื่อง” หรือ นักเต้นประกอบการร้องเพลงลูกทุ่ง ถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีขาด
ไม่ได้ส าหรับวงดนตรีลูกทุ่งในปัจจุบัน เป็นเรื่องราวท่ีมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง ท่ีควรจะท าการ ศึกษาเกี่ยวกับ
รูปแบบและการพัฒนาการ รวมถึงแง่มุมอื่น ๆ  
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    2.3 ผลการวิจัยครั้งนี้ ควรน าเสนอต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวงการการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทย
ลูกทุ่ง อาทิ นักประพันธ์เพลง ไว้เป็นข้อมูลประกอบการแต่งเพลง และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการเรียบ
เรียงเสียงประสานต่อไป  
    2.4 ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ พิมพ์เผยแพร่แก่ผู้ท่ีสนใจและนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีในระดับ อุดมศึกษา 
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